
7. sınıflar için okulda aşılama 
programı – ebeveynler için bilgiler

Aşılama neden önemlidir?
Aşılar, insanları ciddi hastalık, sakatlık ve ölüm 
riski taşıyan bulaşıcı hastalıklara karşı yüksek 
düzeyde korur. Aşılar bir bağışıklık tepkisini 
tetikleyerek, çevrelerinde hastalıkla tekrar temas 
ettiklerinde insanları korur.

Şu anda Avustralya'da kullanılan aşıların 
tamamı, onaylanmadan önce katı güvenlik 
testlerine tabi tutulmaktadır. Güvenli ve etkili 
olduklarından emin olmak için aşılar sürekli 
kontrol edilir. Tüm ilaçların ve aşıların yan 
etkileri olabilir. Birçoğu ciddi değildir, ancak 
bunlar bazen ciddi olabilmektedir. Aşı güvenliği, 
yaygın ve ender görülen yan etkiler hakkında 
daha fazla bilgi için: healthywa.wa.gov/
immunisation

Okul tabanlı aşılama programı
Bu programla çocuğunuza ücretsiz ve düzenli 
olarak önerilen şu aşılar uygulanır:
 * difteri, tetanoz ve boğmaca – 1 doz aşı
 * insan papilloma virüsü (HPV) – 1 doz aşı.

Bu hastalıklar ve bunlara karşı uygulanan aşılar 
hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu adresi 
ziyaret edebilirsiniz:  
healthywa.wa.gov.au/immunisation

Neler yapmalısınız?
Aşılama onay paketi, bilgiler ve bir onam 
formu içermektedir. 

Ebeveyn veya vasi olarak:

1. ekteki onam formunu ve aşı bilgilendirme 
formunu dikkatlice okuyun ve ilave bilgiye 
ihtiyaç duymanız halinde healthywa.
wa.gov.au/immunisation adresini ziyaret 
edin veya okul hemşirenizle iletişime 
geçin,

2. hangi aşılara izin verip vermediğinizi 
belirtmek için onam formundaki kırmızı 
veya yeşil kutuları işaretleyin ve ardından 
belirtilen alanı imzalayın,

3. onam formunda, çocuğunuzun aşıya 
tepkisini etkileyebilecek tıbbi sorunları 
hakkında bilgi verin ve

4. aşı olmasına izin vermiyorsanız dahi, 
doldurduğunuz onam formunu okula 
teslim edin.

Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyması halinde 
hemşire sizinle iletişime geçebilir.

Sadece onam formu imzalanmış ve 
doldurulmuş öğrencilere aşı yapılacaktır. 

Aşılama gününde çocuğunuza aşı 
yapılmazsa durumundan haber edileceksiniz 
ve alternatif aşılama seçenekleri 
sunulacaktır.
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Çocuğunuza aşı yapılmadan önce
Düşük dereceli ateşin eşlik ettiği soğuk algınlığı 
vb. gibi yaygın görülen orta şiddetteki hastalıklar, 
aşıya karşı bir engel teşkil etmez. Ancak, bazı 
durumlarda, altta yatan tıbbi koşullar nedeniyle 
aşının iptal edilmesi veya ertelenmesi önerilebilir. 
Aşağıdaki durumlarda aşı hemşiresini veya okulu 
bilgilendirin:

 * çocuğunuz geçmişte yapılan bir aşıdan sonra 
ciddi bir reaksiyon gösterdiyse

 * çocuğunuz aşının önerilmediği ciddi bir alerji 
öyküsüne sahipse

 * çocuğunuza son bir ay içinde bir canlı 
aşı yapılmışsa, ör. tüberküloz, kızamık ve 
sarıhumma

 * çocuğunuza son üç ay içinde immünglobulin 
aşısı yapılmış veya tam kan transfüzyonu 
takılmışsa

 * bağışıklığını baskılayan bir hastalığa sahipse 
(ör. lösemi, kanser ve HIV/AIDS) veya 
bağışıklığını baskılayan bir tedavi görüyorsa 
(ör. hidrokortizon ve prednizolon gibi steroid 
ilaçlar, radyoterapi, kemoterapi)

 * bağışıklığı baskılayan bir hastalığa sahip olan 
veya bağışıklığı baskılayan bir tedavi gören bir 
kişiyle yaşıyorsa

 * aşı günü kendini iyi hissetmiyorsa.

Aşı sonrası bakım
Aşı yapılan alan kızarabilir veya şişebilir; bu alana 
soğuk ve ıslak bir bez uygulayın. 

Çocuğunuz ağrı, ateş, baş ağrısı veya yorgunluk 
hissedebilir. Baş ağrısı ve diğer ağrılar için, ilacın 
prospektüsünde açıklandığı gibi parasetamol verin. 
Ateş devam ederse doktorunuza başvurun.

Aşıların yaygın ve nadir yan etkileri hakkında 
daha fazla bilgi almak için healthywa.wa.gov.au/
immunisation adresini ziyaret edin. 

Ciddi veya beklenmedik olduğunu düşündüğünüz bir 
reaksiyon görürseniz derhal tıbbi yardım alın.

WA'daki tüm aşı sağlayıcılarının aşı sonrası yan 
etkileri bildirmeleri kanunen zorunludur. Ebeveynler 
de aşılamadan sonraki ciddi reaksiyonlarla ilgili 
endişelerini bildirebilirler. Daha fazla bilgi için 
healthywa.wa.gov.au/WAVSS adresini ziyaret edin 
veya 6456 0208 numaralı telefonu arayın.

Aşı kayıtları
Aşılama sonrası öğrencilere uygulanan aşılara 
dair bir aşı kaydı verilir.

Okul tabanlı program üzerinden uygulanan tüm 
aşılar, Avustralya Aşı Kaydına (AIR) kaydedilir.

Çocuğunuzun güncel aşılarını kontrol etmek 
üzere Geçmiş Aşı Bildirimlerine AIR üzerinden 
ulaşabilirsiniz. 

İletişim
Doktorunuz

Genel sağlık merkezi, hastane veya kamu 
sağlık birimi
healthywa.wa.gov.au/publichealthunits

healthdirect Australia
Telefon: 1800 022 222 

Daha Fazla Bilgi
Sağlık Bakanlığı
healthywa.wa.gov.au/immunisation

Federal Sağlık Bakanlığı
1800 671 811 veya health.gov.au/health-topics/
immunisation

Communicable Disease Control Directorate (Bulaşıcı Has-
talıklar Kontrol Müdürlüğü) tarafından düzenlenmiştir
© Sağlık Bakanlığı 2023

Aksi belirtilmedikçe bu materyalin telif hakkı Batı 
Avustralya Eyaleti'ne aittir. Telif Hakkı Kanunu 1968 
uyarınca izin verildiği ölçüde özel çalışma, araştırma, 
eleştiri veya değerlendirme amacıyla kullanıldığı durumlar 
haricinde, bu materyalin hiçbir bölümü, Batı Avustralya 
Eyaleti'nin yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz ve hiçbir 
amaçla yeniden kullanılamaz.
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Talep üzerine bu belge engelli kişiler 
için alternatif formatlarda hazırlanabilir.
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